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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0530),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0304/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 14ης Νοεμβρίου 20121, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του 

(1) Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, 
στην υπόθεση C-442/09, η γύρη στο μέλι 
θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του 

                                               
1 ΕΕ C της , σ. .
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άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων. Η απόφαση του 
Δικαστηρίου βασίστηκε σε αξιολόγηση 
των πραγματικών περιστατικών που 
παρουσιάστηκαν ενώπιον του 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η 
παρουσία γύρης στο μέλι οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη φυγοκέντρηση που 
πραγματοποιεί ο μελισσοκόμος για τους 
σκοπούς της συλλογής του μελιού. 
Ωστόσο, η γύρη εισέρχεται στην κυψέλη 
μόνο ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας 
των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές στο μέλι που περιέχει 
γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η 
γύρη είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης 
του μελιού που είναι μια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 
2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων. Εν τω μεταξύ, η 
εν λόγω οδηγία καταργήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές1. Η απόφαση του 
Δικαστηρίου βασίστηκε σε αξιολόγηση 
των πραγματικών περιστατικών που 
παρουσιάστηκαν ενώπιον του 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η 
παρουσία γύρης στο μέλι οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη φυγοκέντρηση που 
πραγματοποιεί ο μελισσοκόμος για τους 
σκοπούς της συλλογής του μελιού. 
Ωστόσο, η γύρη εισέρχεται στην κυψέλη 
μόνο ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας 
των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι 
ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος 
εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1169, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές στο μέλι που περιέχει 
γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η 
γύρη είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης 
του μελιού που είναι μια φυσική ουσία η 
οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι 
ένα συστατικό κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. 

____________
1 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής η οποία χαρακτηρίζει τη γύρη ως στοιχείο 
της σύνθεσης του μελιού και όχι ως συστατικό του και διευκρινίζει ότι το μέλι αποτελεί φυσική 
ουσία χωρίς συστατικά. Ωστόσο, η οδηγία 2000/13/ΕΚ που αναφέρεται στο αρχικό κείμενο της 
Επιτροπής έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, κρίνεται 
σκόπιμο ο χαρακτηρισμός της γύρης ως στοιχείου της σύνθεσης του μελιού να γίνεται στο 
πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα παραρτήματα της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ περιλαμβάνουν τεχνικά 
στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των 
σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω 
οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή 
κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία 
προσαρμογή ή επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων αυτών, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών 
προτύπων. Συνεπώς, για τη συνεκτική 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα 
πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή 
η αρμοδιότητα να προβαίνει στην 
προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των 
παραρτημάτων της εν λόγω οδηγίας, 
ώστε να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η 
τεχνική πρόοδος, αλλά και οι εξελίξεις 
των διεθνών προτύπων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η 
τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι 
εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να 
προβαίνει στην προσαρμογή ή στην 
επικαιροποίηση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς των παραρτημάτων της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την 
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των προϊόντων που 
ορίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας 
οδηγίας».

5. Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό 
χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του 
μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011, των προϊόντων που ορίζονται 
στο παράρτημα 1 της παρούσας οδηγίας».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής που χαρακτηρίζει τη γύρη ως στοιχείο της 
σύνθεσης του μελιού και όχι ως συστατικό του και διευκρινίζει ότι το μέλι είναι φυσική ουσία 
χωρίς συστατικά. Ωστόσο, η οδηγία 2000/13/ΕΚ που αναφέρεται στο αρχικό κείμενο της 
Επιτροπής έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, κρίνεται 
σκόπιμο ο χαρακτηρισμός της γύρης ως στοιχείου της σύνθεσης του μελιού να γίνεται στο 
πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ 
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται με τα ονόματα, τις 
περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα 
κριτήρια σύνθεσης για το μέλι του 
παραρτήματος ΙI, ώστε να ληφθούν 
υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά 
περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών 
διεθνών προτύπων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα περιέχουν σημαντικά στοιχεία της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ 
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από (….). (Η Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος αυτής της τροποποιητικής 
πράξης).

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για
περίοδο πέντε ετών από (...). (Η Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της 
τροποποιητικής πράξης). Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν 
διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της εκάστοτε περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία 5 βάσει της οποίας διαγράφεται το άρθρο 6.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα
άρθρα 4 και 6 είναι ανακλητή ανά πάσα 
στιγμή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει 
τέρμα στην εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή 
προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
4 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που αυτή προβλέπει. Δεν 
επηρεάζει το κύρος τυχόν κατ’ 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία 5 βάσει της οποίας διαγράφεται το άρθρο 6.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συμπέρασμα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εισηγήτρια συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία διευκρινίζει ότι η 
γύρη δεν είναι συστατικό αλλά στοιχείο της σύνθεσης του μελιού.

Στην παράγραφο 3.1 του πρότυπού του για το μέλι, ο Codex Alimentarius αναφέρει ότι το 
μέλι αποτελεί προϊόν ενός συστατικού. Διευκρινίζει επίσης ότι η γύρη δεν θεωρείται 
συστατικό του μελιού:
3.1. Όταν διατίθεται στο εμπόριο ως μέλι, δεν πρέπει να έχει προστεθεί κανένα συστατικό 
τροφίμων στο μέλι, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων, ούτε να έχει γίνει καμία 
άλλη προσθήκη εκτός από μέλι. Το μέλι δεν πρέπει να περιέχει καμία απαράδεκτη ύλη, γευστική 
ύλη, άρωμα ή οσμή που απορροφάται από ύλες ξένες προς τη σύστασή του κατά την 
επεξεργασία και την αποθήκευσή του. Το μέλι δεν πρέπει να έχει αρχίσει να ζυμούται ή να 
ευρίσκεται σε αναβρασμό. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό του 
μελιού, εκτός αν αυτό είναι αναπόφευκτο κατά την αφαίρεση ξένων οργανικών ή ανόργανων 
υλών.
Η εισηγήτρια συμφωνεί με τον εν λόγω ορισμό για το μέλι.

Στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής δεν γίνεται αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2000, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Στο κείμενο της 
Επιτροπής η γύρη χαρακτηρίζεται ως στοιχείο της σύνθεσης του μελιού και όχι ως συστατικό 
του βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 κατάργησε και αντικατέστησε την οδηγία 2000/13/ΕΚ και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτόν. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια έχει τροποποιήσει το 
κείμενο της Επιτροπής ώστε να διευκρινιστεί ότι η γύρη δεν θεωρείται συστατικό του μελιού 
υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού 1169/2011.
Το εν λόγω συμπέρασμα έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την επισήμανση του 
μελιού. Ως προϊόν ενός συστατικού, το μέλι δεν υπόκειται στις απαιτήσεις επισήμανσης που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού 1169/2011. Ο χαρακτηρισμός της 
γύρης ως συστατικού θα εξυπηρετούσε την υπαγωγή του μελιού στο πεδίο εφαρμογής του εν 
λόγω άρθρου, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης για τον 
τομέα της παραγωγής μελιού, στον οποίο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μικρών 
επιχειρήσεων. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι κατά τον τρόπο αυτόν θα αποσαφηνιστεί και η κατάσταση για τους 
καταναλωτές, οι οποίοι επί του παρόντος αγοράζουν μέλι με το σκεπτικό ότι πρόκειται για 
ένα φυσικό προϊόν χωρίς συστατικά.
Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η επαναφορά της κατάστασης που ίσχυε πριν από 
την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου1. Με τις τροπολογίες που προσθέτει 
η εισηγήτρια, η Επιτροπή θα επιτύχει τον στόχο αυτόν. Έτσι, η οδηγία θα παρέχει ασφάλεια 
δικαίου όσον αφορά την επισήμανση των συστατικών χωρίς να χρειαστεί να επιβληθούν 
πρόσθετες απαιτήσεις στους παραγωγούς. 

                                               
1 Απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, C-442/09, Karl Heinz Bablok και λοιποί κατά Freistaat Bayern.
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Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί το θέμα της αναφοράς στα γενετικώς τροποποιημένα 
(ΓΤ) τρόφιμα στο πλαίσιο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η πρόταση της 
Επιτροπής δεν αμφισβητεί το συμπέρασμα του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-442/09, 
σύμφωνα με το οποίο το μέλι που περιέχει ΓΤ γύρη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Μετά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ, το μέλι 
που περιέχει ΓΤ γύρη θα συνεχίσει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού ως «τρόφιμο που παράγεται από 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)».

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νομικής 
αβεβαιότητας για πολλούς παραγωγούς, γεγονός που με τη σειρά του είχε επιπτώσεις στο 
εμπόριο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να 
αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή των εισαγωγών, η νομική αβεβαιότητα πρέπει να εξαλειφθεί. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, το 2010 η ΕΕ παρήγαγε 
203.000 τόνους μέλι ενώ εισήγαγε περίπου 148.000 τόνους. Λόγω του κλίματός της, τα 
επίπεδα παραγωγής της ΕΕ δεν είναι ευέλικτα και, για να ικανοποιηθεί η ζήτηση της ΕΕ, 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πρόσβαση της αγοράς σε εισαγωγές. Μετά την απόφαση 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πολλές μεγάλες εξαγωγικές χώρες, όπως ο Καναδάς, 
η Αργεντινή, το Μεξικό και η Χιλή, άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις εξαγωγές 
τους στην ΕΕ. Καθώς οι εν λόγω χώρες καλλιεργούν ΓΤΟ, οι διακοπές στις εμπορικές ροές 
οφείλονταν στην αβεβαιότητα που επικρατούσε σχετικά με τις απαιτήσεις για τον έλεγχο 
ή/και την επισήμανση των ΓΤΟ. Επί του παρόντος, οι εισαγωγές από τον Καναδά στην ΕΕ 
είναι μηδενικές  ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες μεγάλες εξαγωγικές χώρες που 
καλλιεργούν ΓΤΟ έχουν μειωθεί δραματικά από το 2011.
Προβλήματα υπάρχουν ακόμα και εντός της εσωτερικής αγοράς. Ως σημαντικός 
καταναλωτής μελιού, η Γερμανία εισάγει μέλι από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, πολλά εκ των 
οποίων καλλιεργούν εγκεκριμένους ΓΤΟ. Αντίστοιχες νομικές αβεβαιότητες με εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τρίτες χώρες έχουν ως αποτέλεσμα η Γερμανία να μην δέχεται εισαγωγές 
μελιού από χώρες όπως η Ισπανία και η Ρουμανία. 

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου για τους παραγωγούς 
μελιού και τους μελισσοκόμους, καθώς και για τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές. Αν 
εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, η γύρη θα κατοχυρωθεί νομίμως ως στοιχείο της 
σύνθεσης του μελιού. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα της εγκεκριμένης ΓΤ γύρης για την 
τήρηση του ορίου επισήμανσης του 0,9% θα πρέπει να υπολογίζεται ως ποσοστό της 
συνολικής ποσότητας του μελιού ως προϊόντος ενός συστατικού και όχι ως ποσοστό της 
συνολικής γύρης.
Αυτό συνεπάγεται στην πράξη ότι για την παρουσία ΓΤ γύρης στο μέλι δεν θα απαιτηθεί σε 
καμία περίπτωση σχετική επισήμανση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως προβλέπεται 
στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, η μέγιστη τιμή περιεκτικότητας αδιάλυτων στο νερό 
ουσιών (συμπεριλαμβανομένης της γύρης) αντιστοιχεί σε 0,1% για το μέλι γενικά και σε 
0,5% για το μέλι πίεσης. Πρόκειται για ποσοστά εμφανώς χαμηλότερα από το όριο του 0,9%. 

Η γύρη αραβοσίτου της σειράς MON 810 δεν έχει εγκριθεί ακόμα, γεγονός που σημαίνει ότι 
τα κράτη μέλη που καλλιεργούν ΓΤΟ ενδέχεται να εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις δοκιμής από άλλα κράτη μέλη. Η εν λόγω απαίτηση θα παύσει να ισχύει με την 
έγκριση της γύρης MON 810. Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
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Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) δήλωσε στη γνωμοδότησή της σχετικά με τη γύρη MON 
810 ότι:

“η γενετική τροποποίηση του αραβοσίτου της σειράς MON 810 δεν συνεπάγεται πρόσθετο 
κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση αντικατάστασης της γύρης από μη ΓΤ αραβόσιτο με 
αραβόσιτο της σειράς MON 810 ως συστατικό ή ως τρόφιμο”2

Αυτή είναι μια πρώτη ένδειξη ότι ενδέχεται να χορηγηθεί έγκριση σύντομα.

Η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής θα παράσχει στους εξαγωγείς τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται για την ομαλοποίηση των εμπορικών 
ροών. 
Ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας

Το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) καθορίζει το 
πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:

“Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στον νομοθέτη να αναθέτει «στην Επιτροπή την εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 
μη ουσιώδη στοιχεία νομοθετικής πράξης». Οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται από την 
Επιτροπή κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλούνται «πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση» (άρθρο 290 
παράγραφος 3) σύμφωνα με την ορολογία της Συνθήκης.”
Η πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει στην Επιτροπή να τροποποιήσει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα ονόματα, τις περιγραφές των προϊόντων και τους 
ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα κριτήρια σύνθεσης του παραρτήματος ΙI της παρούσας 
οδηγίας. Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι όλα αυτά είναι ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας. Ως 
εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής, παρέχοντας τη δυνατότητα τροποποίησης ουσιωδών 
στοιχείων, υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όπως αυτές 
προβλέπονται στη Συνθήκη. Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια στην έκθεσή της αφαίρεσε τις 
εν λόγω αναφορές από την πρόταση της Επιτροπής.
Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για μη ουσιώδη στοιχεία πρέπει να 
εξακολουθήσει να ανατίθεται στην Επιτροπή. Κατά συνέπεια, η πρόταση στο άρθρο 4 για την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη θέσπιση μεθόδων που επιτρέπουν τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης του μελιού προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας διατηρείται.
Η θέση αυτή πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πρόσφατης έγκρισης παρόμοιων 
τροποποιήσεων στην οδηγία 2012/12/ΕΕ για τους χυμούς φρούτων.  Στην εν λόγω οδηγία, τα
τμήματα των παραρτημάτων που περιλαμβάνουν ονόματα προϊόντων, ορισμούς και 
χαρακτηριστικά αφαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 
Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται όσον αφορά τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τις 
επονομαζόμενες «οδηγίες για το πρόγευμα» (breakfast directives), οι οποίες αποσκοπούν 
στην ευθυγράμμιση των υφισταμένων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής που 
προβλέπονται στις οδηγίες 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 
2001/114/ΕΚ προς τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι σημαντικό το 
Κοινοβούλιο να ακολουθήσει μια συνεπή προσέγγιση και ακριβώς για τον λόγο αυτόν η 
εισηγήτρια έλαβε υπόψη αυτές τις άλλες οδηγίες κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης.

Η εισηγήτρια τροποποίησε επίσης το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το χρονικό διάστημα 
                                               
2 Δελτίο ΕΑΑΤ 2012, 10 (12):3022 [9 σ.].
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μετετράπη από μια αόριστη χρονική περίοδο σε περίοδο πέντε ετών με τη δυνατότητα 
σιωπηρής παράτασης. Η συγκεκριμένη τροπολογία αντικατοπτρίζει την πάγια διατύπωση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και συνάδει με τις προσεγγίσεις 
που έχουν ακολουθηθεί για τις προαναφερθείσες οδηγίες.


